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  153-150تفريغ سورة األنعام من آية : 
  ) 42(  شريط رقم :

 ) َم َهَذا فَِإن َشِهُدوْا َفَال َتْشَهْد َمَعُهْم َوَال تـَتَه َحرالل ِذيَن َيْشَهُدوَن َأنُشَهَداءُكُم ال بُوْا بِآيَاتَِنا ُقْل َهُلمِذيَن َكذِبْع َأْهَواء ال
  ) .) 150بِاآلِخَرِة َوُهم ِبَربِهْم يـَْعِدُلوَن ( َوالِذيَن َال يـُْؤِمُنونَ 

  ] . 150[ األنعام : 
 ----------  

  .أي: أحضروا شهداءكم ) ُقْل َهُلم ُشَهَداءَُكُم ( 
  . أي: هذا الذي حرمتموه وكذبتم وافرتيتم على اهللا فيه ا )وَن َأن اللَه َحرَم َهذَ الِذيَن َيْشَهدُ ( 

  هداءكم الذين يشهدون أن الّله حرم عليكم هذا الذي زعمتم حترميه ، وهم كرباؤهم الذين أسسوا ضالهلم.أى : أحضروا ش
واملقصود من إحضارهم تفضيحهم وإلزامهم احلجة ، وإظهار أنه ال متمسك هلم كمقلدين ، ولذلك قيد الشهداء باإلضافة ، 

  نصر مذهبهم.ووصفوا مبا يدل على أم شهداء معروفون بالشهادة هلم وب
فَِإْن َشِهُدوا َفال َتْشَهْد َمَعُهْم أى : فإن فرض إحضار هؤالء الشهود الذين عرفوا بضالهلم فال تصدقهم وال  - سبحانه  - مث قال 

تقبل شهادم وال تسلمها هلم بالسكوت عليها فإن السكوت عن الباطل يف مثل هذا املقام كالشهادة به وإمنا عليك أن تبني هلم 
  ن زعمهم بواسطة ما آتاك الّله من حجج وبينات.بطال

  . أي: ألم إمنا يشهدون واحلالة هذه كذبًا وزورًا) فَِإْن َشِهُدوا َفال َتْشَهْد َمَعُهْم (  
هلا الّله عليك لتكون هداية أنز اى : وال تتبع أهواء هؤالء الناس الذين كذبوا بآياتنا اليت  )َوال تـَتِبْع َأْهَواَء الِذيَن َكذبُوا بِآيَاتَِنا  ( 

  فإمنا هي صادرة عن هوى وضالل. -إن وقعت  -لقوم يعقلون ، فإن شهادم  اً ونور 
  عطف على املوصوف قبله لتعدد صفام القبيحة. )َوالِذيَن ال يـُْؤِمُنوَن بِاآلِخَرِة َوُهْم ِبَربِهْم يـَْعِدُلوَن ( 

 -مع أنه  اً أى شريك ، وبني جعلهم لّله عديالً   تكذيب آيات الّله ، وبني الكفر باآلخرةأى : وال تتبع أهواء الذين جيمعون بني
هو اخلالق لكل شيء ، ألن هذه الصفات ال تؤهلهم لشهادة حق ، وال للثقة م ، وإمنا لالحتقار يف الدنيا ، ولسوء  -سبحانه 

  العذاب يف اآلخرة.
  الفوائد :

  عند أنفسهم أن يأتوا بالشهداء .حتدي هؤالء الذين حيرمون من -1
  حترمي الشهادة بغري احلق . -2
  التحذير من اهلوى . -3
  حترمي اتباع الذين كذبوا بآيات اهللا . -4
  وجوب اإلميان بآيات اهللا .-5
  وجوب اإلميان باآلخرة . -6
  وجوب إفراد اهللا بالعبادة واحملبة . -7
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ُلوْا َأْوَالدَُكم مْن إْمالَ ُقْل تـََعاَلْوْا أَْتُل َما َحرَم (   ٍق نْحُن نـَْرزُُقُكْم رَبُكْم َعَلْيُكْم َأال ُتْشرُِكوْا ِبِه َشْيًئا َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا َوَال تـَْقتـُ
 ْفَس الَها َوَما َبَطَن َوَال تـَْقتـُُلوْا النـ ِتي َحرَم اللُه ِإال بِاْلَحق َذِلُكْم َوصاُكْم بِِه َلَعلُكْم َوِإياُهْم َوَال تـَْقَربُوْا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ

ُه َوَأْوُفوْا اْلَكْيَل َواْلِميزَ 151تـَْعِقُلوَن ( ُلَغ َأُشد  اَن بِاْلِقْسِط َال ُنَكلُف نـَْفًسا) َوَال تـَْقَربُوْا َماَل اْلَيِتيِم ِإال بِالِتي ِهَي َأْحَسُن َحتى يـَبـْ
) َوَأن َهَذا ِصَراِطي 152َلَعلُكْم َتذَكُروَن (ِإال ُوْسَعَها َوِإَذا قـُْلُتْم فَاْعِدُلوْا َوَلْو َكاَن َذا قـُْرَبى َوِبَعْهِد اللِه َأْوُفوْا َذِلُكْم َوصاُكم ِبِه 

  ) . )153ن َسِبيِلِه َذِلُكْم َوصاُكم ِبِه َلَعلُكْم تـَتـُقوَن (ُمْسَتِقيًما فَاتِبُعوُه َوَال تـَتِبُعوْا السُبَل فـَتَـَفرَق ِبُكْم عَ 
  ] . 153 - 151[ األنعام : 

 ----------  
أشركوا وعبدوا هلؤالء املشركني الذين -يا حممد : قل  εيقول تعاىل لنبيه ورسوله حممد )  ُقْل تـََعاَلْوْا أَْتُل َما َحرَم رَبُكْم َعَلْيُكْم (  

أي: هلموا  )تـََعاَلْوا  (هلم  )ُقْل (  وه بآرائهم وتسويل الشياطني هلم، وحرموا ما رزقهم اهللا، وقتلوا أوالدهم وكل ذلك فعلغري اهللا
  : وأقبلوا

أمرًا من أي: أقص عليكم وأخربكم مبا حرم ربكم عليكم حًقا ال خترًصا، وال ظًنا، بل وحًيا منه و  ) أَْتُل َما َحرَم رَبُكْم َعَلْيُكمْ  (
  عنده:

  ويف تصدير اآلية بفعل األمر ( قل ) فوائد : ♦
  أن اهللا يتكلم . أوًال :
  : أن اهللا يأمر .ثانياً 

  مأمور . εأن الرسول  ثالثاً :
  أن هذا القرآن كالم اهللا . رابعاً :

عنده ، بل هو مبلغ لكالم مرسله ، مبلغ ، ويف ذلك إعالم املخاطبني بأنه مل يأت ذا الكالم ابتداًء من  εأن الرسول  خامساً :
  وهم قوم مربوبون .

أن  يهم ذلك هو مربيهم ، فليس معقوالً ويف نسبة التحرمي إىل الرب حض هلم على التدبر واالستجابة. ألن الذي حرم عل ♦
  حيرم عليهم ما فيه منفعة هلم ، وإمنا هو مبقتضى ربوبيته قد حرم عليهم ما فيه ضررهم.

  اآلية أمر من اهللا تعاىل لنبّيه عليه السالم بأن يَْدُعَو مجيع اخللق إىل مساع تالوة ما حّرم اهللا.هذه :  قال القرطبي ♦
  وهكذا جيب على َمن بعده من العلماء أن يبّلغوا الناس ويبّينوا هلم ما حّرم اهللا عليهم مما حّل.

  ) .لَُتبَـيـنُـنُه لِلناِس َوالَ َتْكُتُمونَُه  (قال اهللا تعاىل 
أخرى. بل خصوه وحده بالعبادة واخلضوع والطاعة  أى : أوصيكم أال تشركوا مع الّله يف عبادتكم آهلة )َأال ُتْشرُِكوْا ِبِه َشْيًئا ( 

  فإنه هو اخلالق لكل شيء.
ة اليت ال تقبل للفطرة ، وألنه هو اجلرمي اً نه أعظم احملرمات وأكربها إفسادهذه الوصايا بالنهى عن الشرك ، أل -سبحانه  -وصدر 

  ) . َرَك بِِه َويـَْغِفُر ما ُدوَن ذِلَك ِلَمْن َيشاءُ ــُر َأْن ُيشْ ـِإن اللَه ال يـَْغفِ  (قال تعاىل  -سبحانه  - املغفرة من الّله ، بينما غريه قد يغفره 
دامغة على وحدانية الّله والرباهني ال وقد ساق القرآن مئات اآليات اليت تدعو إىل اإلميان وتنفر من الشرك وتقيم األدلة الساطعة ،

  ل .عز وج
  وقد تقدم كثري منها .

َوَقَضى رَبَك َأال تـَْعُبُدوا  ( ي: وأوصاكم وأمركم بالوالدين إحسانا، أي: أن حتسنوا إليهم، كما قال تعاىلأ )َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا ( 
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  ) .ِإال ِإياُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَسانًا 
أَِن اْشُكْر ِيل َوِلَواِلَدْيَك ِإَيل اْلَمِصُري * َوِإْن َجاَهَداَك َعلى َأْن (  اهللا تعاىل كثريًا ما يقرن بني طاعته وبر الوالدين، كما قالو  ♦

نـَْيا َمْعُروفًا َواتِبْع َسبِ  ُهَما ِيف الد يَل َمْن أَنَاَب ِإَيل ُمث ِإَيل َمْرِجُعُكْم فَأُنـَبُئُكْم ِمبَا ُكْنُتْم ُتْشرَِك ِيب َما لَْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَما َوَصاِحبـْ
  . . فأمر باإلحسان إليهما، وإن كانا مشركني حبسبهما )تـَْعَمُلوَن 

  . واآليات يف هذا كثرية.) َسانًا َوِإْذ َأَخْذنَا ِميثَاَق َبِين ِإْسرَائِيَل ال تـَْعُبُدوَن ِإال اللَه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإحْ (  وقال تعاىل 
  ) . أَِن اْشُكْر ِيل َولَِواِلَدْيَك ِإَيل اْلَمِصريُ كما قال تعاىل (

  ) .َوَقَضى رَبَك َأال تـَْعُبُدوا ِإال ِإياُه َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً وقال تعاىل ( 
  ) .ْم َعَلْيُكْم َأال ُتْشرُِكوْا ِبِه َشْيئاً َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً ُقْل تـََعاَلْوْا أَْتُل َما َحرَم رَبكُ وقال تعاىل (
  ) .َواْعُبُدوْا الّلَه َوالَ ُتْشرُِكوْا ِبِه َشْيئاً َوبِاْلَواِلَدْيِن ِإْحَساناً وقال تعاىل (

  ) . ْيِن ِإْحَساناً َوَقَضى رَبَك َأال تـَْعُبُدوْا ِإال ِإياُه َوبِاْلَواِلدَ وقال تعاىل ( 
  وأوصى تعاىل بالوالدين إحساناً : •

نَساَن ِبَواِلَدْيِه ُحْسناً قال تعاىل ( َنا اْإلِ   ) .َوَوصيـْ
نَساَن ِبَوالَِدْيِه َمحََلْتُه أُمُه َوْهناً َعَلى َوْهٍن َوِفَصالُُه ِيف َعاَمْنيِ وقال تعاىل ( َنا اْإلِ   ) . َوَوصيـْ

ُمث ِبر  (قَاَل  ي . قـُْلُت ُمث أَ  )الصالَُة َعَلى َوْقِتَها  (اَألْعَماِل َأَحب ِإَىل اللِه قَاَل  ي أَ  ρأَْلُت َرُسوَل اللِه قَاَل سَ ابن مسعود  وعن
  َلِو اْستَـَزْدتُُه َلزَاَدِىن . قَاَل َحدَثِىن ِِن وَ  )ُمث اجلَِْهاُد ِىف َسِبيِل اللِه  (قَاَل  ي . قـُْلُت ُمث أَ  )اْلَواِلَدْيِن 

فاستأذنه يف اجلهاد، فقال: أحي والداك ؟ قال: نعم، قال : ففيهما فجاهد)  εوعن عبد اهللا بن عمرو قال (جاء رجل إىل النيب 
  متفق عليه .

  وملسلم ( فارجع إىل والديك فأحسن صحبَتهما ) .
أحق الناس حبسن صحابيت ؟ قال: أمك ؟ قال: مث من ؟ قال: أمك .  وحلديث أيب هريرة . ( أن رجًال قال يا رسول اهللا ! من
  قال: مث من ؟ قال: أمك . قال: مث من ؟ قال: أبوك ) .

  كيفية اإلحسان لهما :بالقول والفعل :
  يف حياما : بالرب والطاعة واإلكرام والتوقري والتواضع هلما .

  م صديقهما .بعد موما : الدعاء هلما ، وإنفاذ عهدمها ، وإكرا
ولإلحسان ضدان : اإلساءة وهي أعظم جرماً ، وترك اإلحسان بدون إساءة ، وهذا حمرم ، لكن ال جيب أن يلحق باألول .  •

  ( قاله السعدي ) .
  هذا الرب ال خيتص باألبوين املسلمني ، بل ولو كانا على الشرك . •

َهاُكُم اللُه َعِن الِذيَن ملَْ يـُقَ قال تعاىل  يِن وَملَْ ُخيْرُِجوُكْم ِمْن ِديَارُِكْم أَْن تـَبَـروُهْم َوتـُْقِسُطوا ِإلَْيِهْم ِإن اللَه حيُِب (ال يـَنـْ اتُِلوُكْم ِيف الد 
  اْلُمْقِسِطَني) 
ُهَماوقال تعاىل  نـَْيا َمْعُروفاً ) (َوِإْن َجاَهَداَك َعَلى َأْن ُتْشرَِك ِيب َما لَْيَس َلَك ِبِه ِعْلٌم َفال ُتِطْعُهَما َوَصاِحبـْ ِيف الد   

  وعن أمساء قالت ( قدمت أمي وهي راغبة ، أفأصلها ؟ قال : نعم ) .
  أي بالعطاء .راغبة : 

  ومن اإلحسان أال يجاهد إال بإذنهما .
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  للحديث السابق .
  يزور قبر أمه : εوهذا محمد 

  رواه مسلم ). فزوروا القبور فإا تذكر اآلخرةقربها فأذن يل، استأذنت ريب أن أستغفر هلا فلم يأذن يل، واستأذنته أن أزور ( εقال 
  وهذا إبراهيم خليل الرحمن يخاطب أباه بلطف وإشفاق :

  ) .يَا أََبِت ِإين َقْد َجاءِين ِمَن اْلِعْلِم َما ملَْ يَْأِتَك فَاتِبْعِين أَْهِدَك ِصرَاطاً َسوِيّاً (
  والديه :وهذا يحي يثني عليه اهللا بوصفه برًا ب

  ) .َوبـَرّاً ِبَواِلَدْيِه وَملَْ َيُكن َجباراً َعِصّياً قال تعاىل (
  وكذلك عيسى عليه السالم فيذكر اهللا في كتابه قوله :

  ) .َوبـَرّاً ِبَواِلَدِيت وَملَْ َجيَْعْلِين َجباراً َشِقّياً (
  نماذج من سلف األمة :

  رض مث يقول ألمه : قومي ضعي قدمك على خدي .عن حممد بن املنكدر أنه كان يضع خده على األ
  وعن ابن عون املزين : أن أمه نادته فأجاا ، فعال صوته صوا فأعتق رقبتني .

قال ابن اجلوزي : بلغنا عن عمر بن ذر ، أنه ملا مات ابنه قيل له : كيف كان بره بك ؟ قال : ما مشى معي اراً إال كان خلفي 
  أمامي ، وال رقد على سطح أنا حتته .، وال ليالً إال كان 

ورمحة اهللا وبركاته ، فتقول :  –يا أماه  –كان أبو هريرة إذا أراد أن خيرج من بيته وقف على باب أمه فقال : السالم عليك 
  كما بررتين كبرياً .ورمحة اهللا وبركاته ، فيقول : رِمحَك اهللا كما ربيتين صغرياً ، فتقول : رمحك اهللا   –يا ولدي  –وعليك السالم 

وعن الزهري قال : كان احلسن بن علي ال يأكل مع أمه ، وكان أبر الناس ا ، فقيل له يف ذلك ، فقال : أخاف أن آكل معها 
  ، فتسبق عينها إىل شيء من الطعام وأنا ال أدري فآكله ، فأكون قد عققتها .

 ) ْن إْمَالٍق نُلوْا َأْوَالدَُكم م  ملا أوصى تعاىل برب اآلباء واألجداد، عطف على ذلك اإلحسان إىل ) ْحُن نـَْرزُُقُكْم َوِإياُهْم َوَال تـَْقتـُ
وذلك أم كانوا يقتلون أوالدهم كما َسولت هلم الشياطني ذلك، ) وا أَْوالدَُكْم ِمْن ِإْمالٍق َوال تـَْقتُـلُ  ( األبناء واألحفاد، فقال تعاىل

وهلذا جاء يف الصحيحني، من حديث عبد اهللا ابن  ، كور خيفَة االفتقارَية العار، ورمبا قتلوا بعض الذ فكانوا يئدون البنات َخشْ 
أن جتعل هللا نّدا وهو خَلَقَك". قلت: مث أّي؟ قال: "أن : مسعود، رضي اهللا عنه، قلت: يا رسول اهللا، أي الذنب أعظم؟ قال

َوالِذيَن ال يَْدُعوَن َمَع اللِه :  ε: "أن تـُزَاين حليلة جارك". مث تال رسول اهللا تقتل ولدك خشية أن َيْطَعم معك". قلت: مث أّي؟ قال
  ) متفق عليه .َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك يـَْلَق أَثَاًما ِإال بِاحلَْق َوال يـَْزنُوَن ِإَهلًا آَخَر َوال يـَْقتُـُلوَن النـْفَس الِيت َحرَم اللُه 

وال شك أن احلياة حق هلؤالء الصغار كما أا حق لكم. فمن الظلم ا ) ِض ِإال َعَلى اللِه رِْزُقهَدابٍة ِيف اْألَرْ  َوما ِمنْ قال تعاىل ( 
  هو الرازق لكم وهلم. -تعاىل  -البني االعتداء على حقوقهم ، والتخلص منهم خوفا من الفقر ، مع أن الّله 

ا َوال تـَْقتُـُلوا أَْوالدَُكْم  تعاىل (راء بصيغة أخرى هي قوله صيغة ، وورد يف سورة اإلسوقد روى النهى عن قتل األوالد هنا ذه ال ♦
  وإمنا كل واحدة منهما تعاجل حالة معينة.،  لألخرى اً تكرار  وليس إحداهم) ْم َخْشَيَة ِإْمالٍق َحنُْن نـَْرزُقـُُهْم َوِإياكُ 

 ) َحنُْن نـَْرزُُقُكْم َوِإياُهمْ  (وجود فيكم أيها اآلباء لذا قال م بسبب الفقر املِمْن ِإْمالٍق أى : ال تقتلوه - سبحانه  - فهنا يقول  ♦
   .حاصل هلم فعالً فجعل الرزق لآلباء ابتداء ، ألن الفقر الذي يقتلون من أجله أوالدهم 

َحنُْن  (األوالد ولذا قال  نه متوقع بسبب، ولك من فقر ليس حاصالً  اً أى : خوف) َخْشَيَة ِإْمالٍق  (ويف سورة اإلسراء يقول  ♦
فقدم رزق األوالد ألم سبب توقع الفقر ، ليكف اآلباء عن هذا التوقع ، وليضمن لألوالد رزقهم ابتداء ) نـَْرزُقـُُهْم َوِإياُكْم 
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  عن رزق اآلباء. مستقالً 
  واالعتماد عليه. ففي كلتا احلالتني القرآن ينهى عن قتل األوالد ، ويغرس يف نفوس اآلباء الثقة بالّله ،

َها َوَما َبَطَن (  ما عظم قبحه من  -مجع فاحشة وهي كما قال الراغب يف مفرداته الفواحش :  )َوَال تـَْقَربُوْا اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ
  .للقبائح  اً مرتكب اً ل يقال : فحش فالن ، أى صار فاحشاألقوال واألفعا

  اً .وما كان منها خافي اً ألفعال القبيحة ما كان منها ظاهر قوال واوأاكم عن أن تقرتبوا من األواملعىن : 
َها َوَما َبَطنَ قوله تعاىل (  قال الماوردي : ♦   فيها أربعة تأويالت : ) َما َظَهَر ِمنـْ

  أن ذلك عام يف مجيع الفواحش سرها وعالنيتها ، قاله قتادة. أحدها :
أنه خاص يف الزىن ، ما ظهر منها : ذوات احلوانيت ، وما بطن : ذوات االستسرار ، قاله ابن عباس ، واحلسن ،  والثاني :
  والسدي.
  ما ظهر منها : نكاح احملرمات ، وما بطن : الزىن ، قاله جماهد ، وابن جبري. والثالث :
  لضحاك.أن ما ظهر منها : اخلمر ، وما بطن منها : الزىن ، قاله ا والرابع :

  وقد ذكرنا فيه احتمال تأويل خامس : أن ما ظهر منها أفعال اجلوارح ، وما بطن منها اعتقاد القلوب.
أنواع الفواحش وهي املعاصي  ي عام عن مجيع )وال تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ( قوله تعاىل :  قال ابن عطية ♦

اآلية ت له من األشياء ، وذهب بعض املفسرين إىل أن القصد ذه حالتان تستوفيان أقسام ما جعل) ظهر وبطن (  ، و
  .أشياء خمصصات 

ألن قرباا قد يؤدى إىل مباشرا ، فمن حام حول احلمى يوشك أن يقع فيه ، وتعليق النهى بقرباا للمبالغة يف الزجر عنها  ♦
  . الشيء ، فألن ينهى عن فعله من باب أوىل عن القرب من ، وهذا لون حكيم من ألوان اإلصالح ، ألنه إذا حصل النهى

ما يتعلق النهى يف القرآن بالقربان من الشيء ، وضابطه باالستقراء : أن كل منهى عنه كان من  اً : وكثري  قال بعض العلماء ♦
ك امليل يف ويكون القصد التحذير من أن يأخذ ذل )القربان ( دفع إليه األهواء النهى فيه عن شأنه أن متيل إليه النفوس وت

َوال ( النفس مكانة تصل ا إىل اقرتاف احملرم ، وكان من ذلك يف الوصايا السابقة النهى عن الفواحش ، ومن هذا الباب 
  إخل.) َوال تـَْقَربُوُهن َحىت َيْطُهْرَن ) ( وال تـَْقَربُوا الزىن ) ( تـَْقَربا هِذِه الشَجَرَة 

لنفوس إليها وال اقتضاء الشهوات هلا ، فإن الغالب فيها أن يتعلق النهى عنها بنفس الفعل ال أما احملرمات اليت مل يؤلف ميل ا
ن الفعل بالقربان منه. ومن ذلك يف الوصايا السابقة الشرك بالّله ، وقتل األوالد ، وقتل النفس اليت حرم الّله قتلها ، فإا وإن كا

ّله من أكل مال اليتيم وفعل الفواحش ، إال أا ليست ذات دوافع نفسية مييل عند ال اً وأعظم جرم اً املنهي عنه فيها أشد قبح
إليها اإلنسان بشهوته ، وإمنا هي يف نظر العقل على املقابل من ذلك ، جيد اإلنسان يف نفسه مرارة من ارتكاا ، وال يقدم عليها 

  ه .إال وهو كاره هلا أو يف حكم الكار 
  ها بعري حق شرعي .لأي ال تقتلوا نفساً حرم اهللا قت )َس الِتي َحرَم اللُه ِإال بِاْلَحق َوَال تـَْقتـُُلوْا النـفْ ( 

  وهذا يشمل الذكر واألنثى ، والصغري والكبري .
  ِه َوَلَعَنُه َوأََعد لَُه َعَذاباً َعِظيماً ) .لقوله تعاىل ( َوَمْن يـَْقُتْل ُمْؤِمناً ُمتَـَعمداً َفَجزَاُؤُه َجَهنُم َخاِلداً ِفيَها َوَغِضَب اللُه َعَليْ -أ

 يـَْزنُوَن َوَمْن يـَْفَعْل َذِلَك يـَْلَق (َوالِذيَن ال يَْدُعوَن َمَع اللِه ِإَهلًا آَخَر َوال يـَْقتُـُلوَن النـْفَس الِيت َحرَم اللُه ِإال بِاحلَْق َوالوقال تعاىل : 
  .أَثَاماً)

َنا َعَلى َبِين ِإْسرائيَل أَنُه َمْن قـََتَل نـَْفساً ِبَغْريِ نـَْفٍس أَْو َفَساٍد ِيف اْألَْرِض فَ (وقال تعاىل :  يعاً )ِمْن َأْجِل َذِلَك َكَتبـْ َا قـََتَل الناَس مجَِ َكَأمن .  
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رواه ). النفس، واليمني الغموس ين، وقتل: اإلشراك باهللا، وعقوق الوالدوعن عبد اهللا بن عمرو قال: قال رسول اهللا: (أكرب الكبائر
 البخاري 

  .رواه النسائي  أعظم عند اهللا من زوال الدنيا ) وعن بريدة قال : قال رسول اهللا  : ( لقتل مؤمن 
  متفق عليه  .)ل النفس اليت حرم اهللا إال باحلق: وقت(اجتنبوا السبع املوبقات: وذكر منها ε: قال رسول اهللا وعن أيب هريرة . قال

  .رواه البخاري  حراماً ) ابن عمر قال : قال رسول اهللا  : ( ال يزال املرء يف فسحة من دينه ما مل يصب دماً وعن 
ا يوجد من مسرية أربعني عامًا )  من قتل معاهدًا مل يـرح رائحة اجلنة وإن رحيه(  εبن عمرو قال : قال رسول اهللا  وعن عبد اهللا

  رواه البخاري .
ء مسلم إال بإحدى ثالث : الثيب ( ال حيل دم امرى εيف حديث ابن مسعود قال : قال  إال باحلق : كما جاء ♦

   الزاين ، والنفس بالنفس ، والتارك لدينه املفارق للجماعة ) متفق عليه .
  واعلم أن هذا داخل يف مجلة الفواحش إال أنه تعاىل أفرده بالذكر لفائدتني ::  قال الرازي ♦
  ) . َوَمَالِئَكِتِه َوِجْربِيَل وميكال( لذكر يدل على التعظيم والتفخيم ، كقوله أن اإلفراد با إحداهما : 
  أنه تعاىل أراد أن يستثين منه ، وال يتأتى هذا االستثناء يف مجلة الفواحش. والثانية : 

  ر .قر هي األمر املؤكد امل:  املشار إليه ما سبق من هذه احملرمات ، والوصية )َذِلُكْم َوصاُكْم ِبهِ ( 
  ا .أن اهللا وصانا ذه الوصايا ، وأمرنا ذا ، وأكد علينا فيها لنعقلها ونعمل ، أي : لعل : للتعليل ن ) َلَعلُكْم تـَْعِقُلو ( 
ُلَغ َأُشدُه (  ن ال نقرا إال باخلصلة اليت هي هذا محاية ألموال اليتامى أ )َوَال تـَْقَربُوْا َماَل اْلَيِتيِم ِإال بِالِتي ِهَي َأْحَسُن َحتى يـَبـْ

  ن .أخذ مبا هو أكثر رحباً ألنه أحسأحسن ، فإذا الح للويل تصرفات أحدمها أكثر رحباً فالواجب عليه أن ي
  اليتيم هو من مات أبوه وهو صغري .  ♦
  واخلطاب لألولياء واألوصياء. أى : احفظوا ماله حىت يبلغ احللم فإذا بلغه فادفعوه إليه. ♦
  ع فيه ، لقلة مراعيه  وضعف مالكه .ن الطمامنا خص مال اليتيم ، أل الجوزي :قال ابن  ♦
  واآلية دليل على أن أكل مال اليتيم من كبائر الذنوب . ♦

ُلوا اْخلَِبيَث بِالطيِب َوال تَْأُكُلوا أَْمَواَهلُْم ِإَىل أَمْ كما قال تعاىل ( ُه َكاَن ُحوباً َكِبرياً َوآُتوا اْلَيَتاَمى أَْمَواَهلُْم َوال تـََتَبدَواِلُكْم ِإن . (  
َا يَْأُكُلوَن ِيف بُُطوِِْم نَاراً َوَسَيْصَلْوَن َسِعرياً  وقال تعاىل يف هذه اآلية ( ِذيَن يَْأُكُلوَن أَْمَواَل اْلَيَتاَمى ظُْلماً ِإمنال ِإن . (  

ُلَغ َأُشدُه َوال تـَْقَربُوا َماَل اْلَيِتيِم ِإال بِا وقال تعاىل (   ) .لِيت ِهَي َأْحَسُن َحىت يـَبـْ
  ا : وأكل مال اليتيم ) متفق عليه .( اجتنبوا السبع املوبقات : ... وذكر منه εوقال 

  ( أَحرّج مال الضعيفني : املرأة واليتيم ) أي : أوصيكم باجتناب ماهلما . εوعن أيب هريرة . قال : قال 
ألم لكمال ضعفهم وعجزهم استحقوا من اهللا مزيد العناية والكرامة ، ، ة من اهللا تعاىل باليتامى وذلك كله رمحقال الرازي : ...

عناية وما أشد داللة هذا الوعيد على سعة رمحته وكثرة عفوه وفضله ، ألن اليتامى ملا بلغوا يف الضعف إىل الغاية القصوى بلغت 
  ى .اهللا م إىل الغاية القصو 

قال ابن كثري : يأمر تعاىل بإقامة العدل يف األخذ والعطاء ، كما توعد عليـه يف قوله تعاىل (  َكْيَل َواْلِميَزاَن بِاْلِقْسِط )َوَأْوُفوْا الْ ( 
وقد أهلك اهللا أمة من األمم كانوا يبخسون املكيال وامليزان وهم ن ... ) ، ويٌل للمطففني ، الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفو 

  ب .قوم شعي
قال ابن كثري : أي من اجتهد يف أداء احلق وأخذه ، فإن أخطأ بعد استفراغ وسعه وبذل جهده  )َال ُنَكلُف نـَْفًسا ِإال ُوْسَعَها ( 
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  ه .فال حرج علي

َوَال َجيْرَِمنُكْم   (، قال تعاىلهـذا أمر بالعـدل يف القول والفعل ، على القريب والبعيد  )َوِإَذا قـُْلُتْم فَاْعِدُلوْا َوَلْو َكاَن َذا قـُْرَبى ( 
  ) . َشَنآُن قـَْوٍم َعَلى َأال تـَْعِدُلوْا اْعِدُلوْا ُهَو أَقْـَرُب لِلتـْقَوى

وإمنا خصصت اآلية العدل يف القول مع أن العدل مطلوب يف األقوال واألفعال ويف كل شيء ، ألن أكثر ما يكون فيه  ♦
  العدل أقوال كالشهادة ، واحلكم

  ية وجوب العدل ، ومما يدل على ذلك :يف اآل ♦
  ) .ِإن اهللا يَْأُمُر بالعدل واإلحسان قوله تعاىل ( 

  ) . َوِإَذا قـُْلُتْم فاعدلوا َوَلْو َكاَن َذا قرىب( وقال 
  ) . داوود ِإنا جعلناك َخِليَفًة ِىف األرض فاحكم بـَْنيَ الناس باحلق يا( وقال 

   .قليالً  اً ، وال يشرتوا بآياته مثنا الناسو ـ، وأن خيشوه وال خيش: أن ال يتبعوا اهلوىاً احلكام ثالث : ان اهللا أخذ علىلوعن احلسن قا
  :ومما يدل على وجوب العدل اآليات الواردة يف مذمة الظلم 

  ) . احشروا الذين ظََلُموْا وأزواجهم( تعاىل  ولهقك
  ) . َمُل الظاملونَوالَ َحتَْسَنب اهللا غافال َعما يـَعْ تعاىل ( وقال  

  ) . فَِتْلَك بـُُيوتـُُهْم َخاوِيًَة ِمبَا ظََلُمواْ وقال تعاىل ( 
  فضائل العدل :  ♦

  أن اهللا أمر به . أوًال :
ْحَسانِ فقال تعاىل (    .... ) . ِإن اللَه يَْأُمُر بِاْلَعْدِل َواْإلِ

  أن اهللا حيب أهله . ثانياً :
  ) . لَه حيُِب اْلُمْقِسِطنيَ َوأَْقِسُطوا ِإن القال سبحانه ( 

  على منابر من نور . ثالثاً :
  م وأهليهم وما ولوا ) رواه مسلم ( إن املقسطني عند اهللا على منابر من نور الذين يعدلون يف حكمه εقال 

  يف ظل اهللا يوم القيامة . رابعاً :
  . ) متفق عليه .( سبعة يظلهم اهللا يف ظله يوم ال ظل إال ظله : إمام عادل .. εقال 

َوَلَقْد َأَخَذ ( وجل  ما عهد به إىل عباده، وهي عبادته سبحانه وتعاىل والقيام بأمره، كما قال عزعهد اهللا :  )َوِبَعْهِد اللِه َأْوُفوْا ( 
 ُه ِإينُهُم اثـَْينْ َعَشَر نَِقيبًا َوقَاَل الل َمَعُكْم لَِئْن أََقْمُتُم الصالَة َوآتـَْيُتُم الزَكاَة َوآَمْنُتْم ِبُرُسِلي َوَعزْرُمتُوُهْم اللُه ِميثَاَق َبِين ِإْسرائيَل َوبـََعثْـَنا ِمنـْ

  ) .َوأَقْـَرْضُتُم اللَه قـَْرضاً َحَسناً 
هذا من ) ي ِمْن َحتِْتَها األَنـَْهاُر ُألَكفَرن َعْنُكْم َسيَئاِتُكْم َوألُْدِخَلنُكْم َجناٍت َجتْرِ (  هذا ميثاق من جانب املخلوق، وقوله تعاىل

  عز وجل. - جانب اهللا
يقول تعاىل : هذا وصاكم وأمركم به وأكد عليكم فيه لعلكم تذكرون ، أي : تتعظون  )لََعلُكْم َتذَكُروَن  َذِلُكْم َوصاُكم ِبهِ ( 

   وتنتهون عما كنتم فيه .

حيتمل أن املشار إليه ما سبق ، وحيتمل أن املراد ما علم من دين اهللا ، وهو اتباع أوامره  )ُعوُه َوَأن َهَذا ِصَراِطي ُمْسَتِقيًما فَاتبِ (  
  . واجتناب نواهيه ، وإخالص العبادة له
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وحقيقته شيء واحد ، وهو طريق اهللا الذي نصبه لعباده موصًال هلم إليه ، وال طريق إليه م : ل ابن القيم يف الصراط املستقيقا
بل الطرق كلها مسدودة على اخللق إال طريقه الذي نصبه على ألسـن رسـله ، وجعله موصًال لعباده إليه ، وهو إفراده سـواه ، 

  ة .بالعبودية ، وإفراد رسله بالطاع
 إىل هنا أضيفم ) ِصرَاَط الِذيَن أَنـَْعْمَت َعَلْيهِ (  ، ويضاف إىل سالكه; ففي قوله تعاىل- عز وجل -والصراط يضاف إىل اهللا ♦

فإضافته إىل  - عز وجل -نا أضيف إىل اهللا) هِصرَاِط اللِه الِذي َلُه َما ِيف السَماَواِت َوَما ِيف اَألْرِض (  سالكه، ويف قوله تعاىل
  ، وإضافته إىل سالكه ألم هم الذين سلكوه.-جل وعال - ألنه موصل إليه، وألنه هو الذي وضعه لعباده -اهللا عز وجل

  قال جماهد : هي البدع والشهوات .السبل :  )تِبُعوْا السُبَل فـَتَـَفرَق ِبُكْم َعن َسِبيِلِه َوَال تَـ ( 

  وهذه السبل تعم اليهودية والنصرانية واوسية ، وعباد القبور ، والبدع والضالالت .
واحدة هي ما عليه أنا وأصحايب ، ويف : (أن هذه األمة ستفرتق على ثالث وسبعني فرقة كلها يف النار إال  εوقد أخرب النيب 

  .رواية : اجلماعة ) 
ما خالفه وهو   خالفة له ألن احلق واحد والباطلالصراط املستقيم وهو سبيل الّله ، ومجع السبل امل -سبحانه  -وقد أفرد  ♦

  كثري فيشمل األديان الباطلة ، والبدع الفاسدة ، والشبهات الزائفة ، والفرق الضالة وغريها.
  ه .أي ذلكم املذكور وصاكم به لتنالوا به درجة التقوى وااللتزام مبا أمر اهللا به ورسول )َذِلُكْم َوصاُكم ِبِه َلَعلُكْم تـَتـُقوَن (  

  الفوائد :
  :فمن هذه املقاصد العظيمةهذه اآليات مجعت مقاصد عظيمة ،  -1

اد إلعالء كلمة اهللا، وحّرم الشرك وأوجب التوحيد وشرع اجلهاد لتحقيق اجله احلفاظ على الدين ومحاية العقيدة، وهلذا شرع أوًال :
 الغاية؛ توحيد اهللا ونبذ الشرك باهللا تبارك وتعاىل هذه

 فحّرم قتل النفس وأوجب فيها القصاص فاظ على الدماء،احل ثانياً :
َنُكم بِاْلَباِطِل َوُتْدُلواْ  َوَال تَْأُكُلواْ ) ( ِيت ِهَي َأْحَسنُ ال بِال تـَْقَربُوْا َماَل اْلَيِتيِم إِ  َوالَ (  فاظ على املالاحل ثالثًا : ) َِا ِإَىل احلُْكام أَْمَواَلُكم بـَيـْ

ال : عصب املال به قوام احلياة أو كما يق آخره من اآليات اليت حرمت االعتداء على املال بأي شكل من األشكال؛ ألنإىل 
  ه .احلياة، فالبد من محايت

َها َوَما بََطَن َوالَ تـَْقَربُوْا اْلَفَواِحَش مَ ( األعراض  اية: مح رابعاً    .حلماية األعراض هذا) ا َظَهَر ِمنـْ
 اً .وتطبيق اً العناية ا؛ فهم فهذه آيات عظيمة جامعة ملصاحل الدين والدنيا، فالبد من
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